
UCHWAŁA NR XXX/419/08 

SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2008r.       

w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2009 

 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 24 ust. 11, 

art. 165, art. 165a, art. 166, art. 173, art. 175, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 

2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  

ze zm.), art. 41 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2005r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz art. 23, 24, 25 ustawy z dnia  3 lutego 1995r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości  970.556.492 zł, 

z tego: 

- dochody bieżące w wysokości   707.132.852 zł, 

- dochody majątkowe w wysokości     263.423.640 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.   

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:  

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  

zadań zleconych ustawami w wysokości   106.563.000 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

między jednostkami samorządu                      § 2 

 

1. Ustala się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości  1.211.566.995 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

1) wydatki bieżące w wysokości   617.420.163 zł, 

w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  143.461.601 zł, 

b) dotacje   276.487.113 zł,  



  

z tego na:  

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   30.000 zł, 

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  500.000 zł, 

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 

na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  200.000 zł,             

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  1.985.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 6 

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych  

i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych  1.144.000 zł,          

- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych 40.000 zł, 

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji fundacjom  120.000 zł, 

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom  5.661.400 zł, 

- dotacje celowe z  budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do  

sektora finansów publicznych              7.949.000 zł, 

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego   8.828.000 zł, 

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 82.792.750 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 5 

- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych  80.500.000 zł, 

- dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych  33.200.000 zł,            

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki  

Rolnej   53.286.963 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 13 

- wpłaty jednostek na fundusz celowy  250.000 zł, 



  

c) wydatki na obsługę długu  7.000.000 zł, 

2) Wydatki majątkowe w wysokości 594.146.832 zł, 

w tym na dotacje   314.130.457 zł,  

w tym na: 

a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 

publicznych  61.251.803 zł, 

w tym na dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 21.680.203 zł, 

b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych   35.015.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 6.          

c) dotacje rozwojowe   215.372.654 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 13. 

3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:  

wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami w wysokości  106.563.000 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  

w 2009 roku i latach następnych określa załącznik Nr 7. 

Wydatki na programy i projekty realizowane w ramach mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego  

w 2009 roku i w latach następnych określa załącznik nr 7a. 

5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 12. 

 

§ 3 

 

Deficyt budżetu w wysokości   241.010.503 zł 

Przychody budżetu w wysokości              249.710.503 zł 

Rozchody  budżetu  w wysokości          8.700.000 zł 

Deficyt budżetu Województwa Wielkopolskiego zostanie pokryty przychodami z: kredytu 

bankowego oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu 

Województwa Wielkopolskiego w 2007 i 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.  



  

 

§ 4 

 

Tworzy się rezerwy:  

1. ogólną w wysokości     9.500.000 zł, 

2. celową w wysokości    42.587.000 zł, 

z tego na wydatki bieżące  42.587.000 zł, 

z tego na: 

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  1.000.000 zł, 

b)  pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych przez  

SP ZOZ-y, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego  w wysokości   5.800.000 zł, 

c) pokrycie zobowiązań z tytułu poręczeń kredytów planowanych do zaciągnięcia przez: 

- Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Poprawa 

wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej 

w Wielkopolsce” realizowane w ramach WRPO w wysokości  10.000.000 zł, 

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na zadanie pod nazwą „Poprawa 

jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie” 

realizowane w ramach WRPO w wysokości  18.000.000 zł, 

- Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie na zadanie pod nazwą  

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala 

Neuropsychiatrycznego w Kościanie” realizowane w ramach WRPO  

w wysokości  990.000 zł, 

d) pokrycie zobowiązań likwidowanego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Poznaniu 

w wysokości  3.000.000 zł,  

e) wkład własny Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Wielkopolskiej 

Agencji Zarządzania Energią” w wysokości 450.000 zł, 

f) wkład własny Województwa Wielkopolskiego do konsorcjum składającego projekt  

Interreg IV B do Komisji Europejskiej w zakresie energii odnawialnej  

w wysokości  147.000 zł, 

g) zwiększenie pracy eksploatacyjnej pociągów w 2009r. w wysokości  3.000.000 zł, 

h) uruchomienie programu „Akcelerator Wiedzy Technicznej” w zakresie realizacji 

kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce  

w wysokości 200.000  zł. 



  

 

§ 5 

 

Ustala się: 

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

w wysokości    7.090.000 zł, 

2. wydatki na realizację zadań określonych na 2009 rok: 

1) w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2012”  

w wysokości     6.290.000 zł, 

2) w „Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2006-2009” w wysokości   800.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

§ 6 

 

Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 641.000 zł dla 

Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie na sfinansowanie w 100%: budowy budynku 

magazynowo-gospodarczego z poddaszem użytkowym w kwocie 560.000 zł, budowy 

ptaszarni – woliery w kwocie 48.000 zł oraz zakupów inwestycyjnych w kwocie  

33.000 zł. 

 

§ 7 

 

Ustala się: 

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przychody w wysokości  

4.100.258 zł, wydatki w wysokości 4.043.889 zł 

2. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: 

przychody w wysokości 5.446.016 zł, wydatki w wysokości 5.435.016 zł 

3. Plan rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości  

5.014.162 zł, wydatki w wysokości 5.570.460 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 9. 



  

§ 8 

 

Ustala się przychody i wydatki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zgodnie z załącznikiem 

nr 10.  

 

§ 9 

 

Ustala się przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

§ 10 

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 

259.100.000 zł, z tego na: 

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

w wysokości            15.000.000 zł, 

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 244.100.000 zł. 

 

§ 11 

 

Upoważnia się Zarząd Województwa do:  

1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym w planie wydatków 

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych oraz wydatków majątkowych, 

2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych upoważnienia do dokonywania 

zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień  w wydatkach 

bieżących między paragrafami w ramach rozdziału, z wyjątkiem wydatków na 

wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych oraz wydatków majątkowych oraz upoważnienia do dokonywania zmian  

w planach finansowych dochodów własnych tych jednostek, 

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2009 roku wolnych środków na rachunkach 

bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Województwa, 



  

4. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału  

w wyniku rozstrzygnięcia konkursów, 

5. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  15.000.000 zł, 

6. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 12, 

7. zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych  

ze środków z budżetu Unii Europejskiej a także innych środków pochodzących  

ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot określonych  

w tych programach i projektach, 

8. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa  

w roku następnym, 

9. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Województwa 

Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin 

zapłaty upływa w roku następnym. 

 

§ 12 

 

Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie 

finansowym w zakresie przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem 

wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych, pod warunkiem że nie spowoduje to 

zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu. 

 

§ 13 

 

Ustala się, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego może udzielać poręczeń do kwoty   

34.790.000 zł. 



  

§ 14 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 15 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 


